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EMPORDÀ

ACTUALITATECONOMIA
ESTARRIOL BUS

Les línies de Castelló-Empuriabrava
i Roses d’Estarriol Bus ja estan al 100%
REDACCIÓ ROSES / CASTELLÓ D’EMPÚRIES

Els autobusos de la companyia
Estarriol Bus ja ofereixen el 100%
del funcionament des d’aquest
juny, amb els horaris de les línies
d’estiu. «Les línies de Roses des de
l’1 de juny i les de Castelló i Em-

puriabrava des d’aquest 15 de
juny», ha informat Jordi Pi, en
nom de la companyia. També ha
explicat que les mesures actuals
per als usuaris afecta en l’obligatori ús de la mascareta. «Aproﬁtem per dir que els nostres con-

ductors ofereixen mascaretes a
aquests viatgers que no en tenen,
per gentilesa dels ajuntaments i
les policies locals de Roses i Castelló d’Empúries, als quals agraïm
la seva disposició d’ajuda», ha afegit Jordi Pi.

Un dels vehicles de la companyia Estarriol Bus.

Els Premis
Emprenedors
accepten
candidatures
fins al 8 de juliol
REDACCIÓ ROSES

Els Premis Emprenedors de l’Alt
Empordà tenen com a objectiu la
dinamització i promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca
i el reconeixement de l’aportació
que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i
de creació de llocs de treball. El termini per presentar les candidatures ﬁnalitza el 8 de juliol de 2020.
Aquests guardons d’emprenedoria es distribueixen en cinc categories: Premi Jove Empresari,
que distingeix l’empresari/a empordanès/a menor de 42 anys que
hagi tingut una trajectòria més destacada; Premi Emprenedor, per al
projecte d’empresa de l’Alt Empordà més viable, innovador i amb
major potencial de creixement, i
Premi a la Millor Idea de Negoci
dels estudiants d’ESO i Batxillerat,
i Cicles Formatius. També hi ha el
Premi a la Innovació, per a aquella
empresa amb seu social a l’Alt Empordà que hagi estat capaç d’innovar en producte, servei o processos, i el Premi a la Innovació Turística, per a aquella empresa amb
seu social a l’Alt Empordà que hagi
estat capaç d’innovar en producte,
servei o processos.
Atesa l’aturada per la crisi sanitària del Covid-19,el lliurament
dels premis es farà a la tardor del
2020 al Teatre Municipal de Roses.
Aquesta convocatòria està impulsada l’AJEG (Associació de Joves
Empresaris de Girona), el Setmanari de l’Alt EMPORDÀ, Fòrum
Imagina, el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Roses.
PALAU DE SANTA EULÀLIA

Xerrada-debat sobre
joves i micropobles
REDACCIÓ PALAU DE SANTA EULÀLIA

Sebastià Mata, responsable de
Joventut, Emprenedoria i Habitatge de l’Associació de Micropobles
de Catalunya, pronuncia la conferència-debat Micropobles, viure
al poble. Joves, ara és el moment de
dir-hi la vostra. Serà el 20 de juny,
a les 12 del migdia, pel portal d’Internet Zoom.

